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Część III/1 Opis przedmiotu zamówienia 

 

I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

 

UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE 

1) 

UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH 

 

1. Przedmiot ubezpieczenia: 

Ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 

objęte będą wszystkie środki trwałe zadeklarowane do ubezpieczenia (bez względu na wiek, stopień 

umorzenia/amortyzacji i technicznego/faktycznego zużycia), środki obrotowe oraz wartości pieniężne 

stanowiące własność lub będące w posiadaniu Zamawiającego. Wykaz ubezpieczonego mienia 

zgodnie z załącznikiem A. 

 

2. Zakres ubezpieczenia: 

Ubezpieczenie w systemie ryzyk nazwanych, zakres pełny: 

Zakres pełny ubezpieczenia obejmuje wszystkie wymienione poniżej ryzyka podstawowe (FLEXA) oraz 

ryzyka dodatkowe (EC): 

 ryzyka podstawowe: ogień, wybuch, upadek pojazdu powietrznego, uderzenie pioruna; 

 ryzyka dodatkowe: huragan (min. 17,5 m/s), deszcz nawalny, powódź, spływ wód po zboczach, 

lawina, śnieg, grad, trzęsienie ziemi, zapadanie lub osuwanie się ziemi; szkody wodociągowe, dym, 

sadza, uderzenie pojazdu, huk ponaddźwiękowy, katastrofa budowlana (z limitem s.u. 1.000.000 zł), 

pośrednie uderzenie pioruna (przepięcie) z limitem s.u. 100.000 zł. 

 

2.1. Uszczegółowienie wybranych definicji: 

2.1.1. Ryzyko śniegu obejmuje również szkody spowodowane zalaniem w wyniku gwałtownego 

topnienia mas śniegu oraz uszkodzenie elementów na stałe zamontowanych do budynku. 

2.1.2. Za szkodę uważa się utratę, uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia wskutek 

działania jednego lub kilku zdarzeń objętych umową ubezpieczenia o charakterze nagłym, 

niespodziewanym i niezależnym od woli Zamawiającego.  



2.1.3. Szkody związane z zapadaniem lub osunięciem się ziemi obejmują zdarzenia, które nie 

powstały na skutek bezpośredniej ingerencji człowieka. 

 

2.2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także: 

2.2.1. Szkody powstałe wskutek prowadzenia akcji ratowniczej, wyburzania, odgruzowywania 

prowadzonych w związku ze zdarzeniami objętymi zakresem ubezpieczenia, a także szkody 

polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu spowodowanym zdarzeniami objętymi zakresem 

ubezpieczenia. 

 

3. Suma ubezpieczenia: 

Sumę ubezpieczenia stanowi, dla: 

 środków trwałych - wartość księgowa brutto bez względu na wiek, stopień 

umorzenia/amortyzacji i technicznego/faktycznego zużycia, zgodnie z ewidencją 

księgową Zamawiającego; bądź wskazana w wykazach mienia do ubezpieczenia wartość 

odtworzeniowa. 

 środków obrotowych – maksymalna dzienna wartość przewidywana w okresie 

ubezpieczenia; 

 dla wartości pieniężnych –limit odpowiedzialności na pierwsze ryzyko.  

 

Aktualne sumy ubezpieczenia odzwierciedla tabela stanowiąca załącznik A (wraz ze wszystkimi 

zakładkami)  do niniejszej SIWZ. 

 

Ponad to: 

- ubezpieczenie gotówki, suma ubezpieczenia: 20.000 zł 

- środki obrotowe w magazynach , suma ubezpieczenia : 650.000 zł 

 

4. Składka i stawka: 

Należy podać wysokość stawki dla 24 miesięcznego okresu rozliczeniowego, a składka winna zostać 

naliczona od wartości podanych sum ubezpieczenia dla poszczególnych rodzajów mienia 

stanowiącego przedmiot ubezpieczenia. Natomiast poszczególne dokumenty ubezpieczeniowe 



(polisy) będą wystawiane na okres 1 roku i będą uwzględniały aktualne wartości ubezpieczanego 

mienia. 

 

5. System wypłaty odszkodowań: 

5.1. Odszkodowania będą wypłacane, w odniesieniu do: 

5.1.1. środków trwałych - wg kosztów zakupu, odbudowy remontu lub naprawy uszkodzonego bądź 

zniszczonego przedmiotu ubezpieczenia, przy uwzględnieniu takich samych lub zbliżonych 

wymiarów, konstrukcji, materiałów sprzed zaistnienia szkody, z zachowaniem takich samych 

lub zbliżonych parametrów eksploatacyjnych sprzed zaistnienia szkody, powiększonych  

o koszty transportu i montażu; wypłata odszkodowania dla pojedynczego składnika mienia 

nie może przekroczyć wartości księgowej brutto, lub odtworzeniowej dla wskazanego  

w wykazach mienia. 

5.1.2. wartości pieniężnych – wg wartości nominalnej; 

5.2. Z odszkodowania za szkody zostanie potrącona wartość pozostałości, które mogą być 

przeznaczone do dalszego użytku, o ile jest to ekonomicznie uzasadnione i stosowane  

w stosunkach danego rodzaju. 

5.3. Po wypłacie odszkodowania następuje konsumpcja sumy ubezpieczenia. 

5.4. Odszkodowania wypłacane będą bez uwzględnienia podatku od towarów i usług VAT. 

5.5. Górną granicą odpowiedzialności w odniesieniu do poszczególnego środka trwałego jest jego 

wartość księgowa brutto, lub odtworzeniowa dla wskazanego w wykazach mienia. 

6. Franszyza redukcyjna/udziały własne: 

6.1. Franszyza redukcyjna 500 zł 
6.2. Franszyza integralna zniesiona 
6.3. Udziały własny zniesiony 

 

7. Postanowienia dodatkowe - Klauzule: 

Do niniejszego ubezpieczenia zastosowanie będą miały następujące klauzule o treści 

zaproponowanej w rozdz. III Programu Ubezpieczenia:  

 klauzula prolongaty 

 klauzula ratalna 

 klauzula reprezentantów 



 klauzula automatycznego pokrycia i zmniejszenia wartości 

 klauzula miejsca ubezpieczenia 

 klauzula rozliczenia składek 

 klauzula terminu wykonania zobowiązań 

 klauzula zgłaszania szkód 

 klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie 

 klauzula likwidacji szkody i terminu wypłaty odszkodowania 

 klauzula kosztów dodatkowych 

 klauzula rzeczoznawców 

 klauzula warunków i taryf 

 klauzule przemieszczenia mienia 

 

Informacje dodatkowe: 

1. największa wartość mienia znajduje się na terenie  oczyszczalni ścieków: 19.238.246,05 zł. 

2. z przedmiotu zamówienia wyłącza się środki trwałe bezpośrednio związane  

z segregowaniem, przetwarzaniem i składowaniem odpadów (Składowisko Ziemiełowice oraz 

Sortownia Namysłów ul. Grunwaldzka (13 pozycji) –  Łączna kwota wyłączenia: 1.945.978,39 

zł  - (w załączniku A zaznaczono na kolor czerwony )  

3. Dopuszcza się wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka powodzi sumę 5.000.000 zł 

na jedno i wszystkie zdarzenia 

 

 

2) 

UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIEŻY Z WAŁAMANIEM I RABUNKU 

I WANDALIZM 

 

1. Zakres ubezpieczenia: 

Kradzież z włamaniem, rabunek i dewastacja (akty wandalizmu). 

Poszczególne ryzyka rozumiane są w sposób następujący: 

Kradzież z włamaniem – rozumianą jako zabór mienia z zamkniętego lokalu po usunięciu przy użyciu 

siły lub narzędzi istniejących zabezpieczeń, lub zabór mienia z lokalu, w którym sprawca ukrył się 

przed jego zamknięciem. 

Rabunek – zabór mienia z użyciem przemocy fizycznej lub groźby jej użycia wobec Zamawiającego, 

osób działających w jego imieniu lub przez niego zatrudnionych albo po zmuszeniu przemocą fizyczną 

lub groźbą osoby posiadającej klucze do otwarcia lokalu albo po otwarciu lokalu kluczami 

zrabowanymi. 



Wandalizm (dewastację) – rozumiany jako umyślne uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego 

mienia przez osoby trzecie (także bez kradzieży z włamaniem lub rabunku). 

 

 

2. Przedmiot i sumy ubezpieczenia: 

Ochroną ubezpieczeniową objęte będzie mienie będące w posiadaniu Zamawiającego i zgłoszone  

do Ubezpieczenia 

 - środki obrotowe (w tym zawartość magazynów), suma ubezpieczenia: 150.000 zł 

- maszyny, urządzenia, aparaty i wyposażenie, suma ubezpieczenia: 200.000 zł 

- gotówka, od rabunku, kradzieży w lokalu, kradzieży w transporcie, suma ubezpieczenia 20.000 zł 

 

3. System ubezpieczenia: 

Pierwsze ryzyko  

 

4. Franszyza redukcyjna/udziały własne: 

4.1. Franszyza redukcyjna 500 zł 
4.2. Franszyza integralna zniesiona 
4.3. Udziały własny zniesiony 

 

5. Postanowienia dodatkowe – Klauzule: 

Do niniejszego ubezpieczenia zastosowanie będą miały następujące klauzule o treści 

zaproponowanej w rozdz. III Programu Ubezpieczenia:  

 klauzula prolongaty 

 klauzula ratalna 

 klauzula reprezentantów 

 klauzula miejsca ubezpieczenia 

 klauzula rozliczenia składek 

 klauzula terminu wykonania zobowiązań 

 klauzula zgłaszania szkód 

 klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie 

 klauzula likwidacji szkody i terminu wypłaty odszkodowania 

 klauzula warunków i taryf 



 klauzula przemieszczenia mienia 

 

 

 

3) 

UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK 

 

1. Zakres ubezpieczenia: 

Ubezpieczenie typu „allrisk” – warunki „monachijskie” 

Sprzęt elektroniczny (stacjonarny, przenośny) określony w umowie jest objęty ochroną 

ubezpieczeniową od wszelkich szkód materialnych (fizycznych polegających na utracie przedmiotu 

ubezpieczenia, jego uszkodzeniu lub zniszczeniu wskutek nagłej, nieprzewidzianej i niezależnej  

od Zamawiającego przyczyny, a w szczególności spowodowanych przez: 

 działanie człowieka, tj.: niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, upuszczenia sprzętu, 

zaniedbanie, błędną obsługę, świadome i celowe zniszczenie przez osoby trzecie, 

 działanie ognia (w tym również działania dymu i sadzy) oraz polegające na osmaleniu, przypaleniu, 

a także w wyniku wszelkiego rodzaju eksplozji, implozji, bezpośredniego uderzenia pioruna, upadku 

pojazdu powietrznego oraz w czasie akcji ratunkowej (np.: gaszenia, burzenia, oczyszczania zgliszcz), 

 działanie wody tj. zalania wodą z urządzeń wodno - kanalizacyjnych, burzy, powodzi, sztormu, 

wylewu wód podziemnych, deszczu nawalnego, wilgoci, pary wodnej i cieczy w innej postaci oraz 

mrozu, gradu, śniegu, 

 działanie wiatru, lawiny, osunięcie się ziemi, 

 wady produkcyjne, błędy konstrukcyjne, wady materiałowe, które ujawniły się dopiero po okresie 

gwarancji,  

 zbyt wysokie/ niskie napięcia w sieci instalacji elektrycznej, 

 pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych tj. działanie pola 

elektromagnetycznego, indukcji, itp.- pod warunkiem, iż ubezpieczony sprzęt elektroniczny został 

wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i działaniem 

zjawisk pochodnych. Urządzenia te powinny być zainstalowane i konserwowane zgodnie  

z zaleceniami producentów sprzętu elektronicznego, urządzeń zabezpieczających i alarmowych, 



 kradzież z włamaniem i rabunek, dotyczy również przypadków, gdy w momencie zaistnienia 

zdarzenia sprzęt przenośny zlokalizowany był w domu pracownika Zamawiającego (za zgodą i wiedzą 

przełożonych), 

 ubezpieczeniem objęty jest również sprzęt przenośny w trakcie użytkowania poza miejscem 

prowadzenia działalności w tym od kradzieży z włamaniem z pojazdu.  

 

Kradzież z włamaniem z pojazdu jest chroniona pod warunkiem pozostawienia sprzętu w bagażniku  

i uruchomieniu wszystkich zabezpieczeń pojazdu, a w godzinach 22.00 – 6.00 pojazdu na parkingu 

strzeżonym lub w garażu na parkingu strzeżonym, w garażu lub na terenie ogrodzonej posesji. 

 

2. Przedmiot ubezpieczenia: 

Sprzęt elektroniczny określony w załączniku B (2 zakładki) do niniejszej SIWZ. 

 

3. Suma ubezpieczenia: 

Wartość odtworzeniowa sprzętu bez VAT – zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik B  

do niniejszej SIWZ. 

 

4. System wypłaty odszkodowań: 

4.1. W przypadku szkody częściowej za wysokość szkody przyjmuje się i wypłaca odszkodowanie  

w wysokości kosztów poniesionych w celu przywrócenia uszkodzonego sprzętu do poprzedniego 

stanu zdatności do użytku; powiększone o koszty demontażu i ponownego montażu poniesione 

w celu wykonania napraw, koszty transportu uszkodzonego przedmiotu do naprawy oraz cło  

i inne tego typu opłaty. 

4.2. W przypadku szkody całkowitej za wysokość szkody przyjmuje się koszty nabycia sprzętu tego 

samego rodzaju lub o najbardziej zbliżonych parametrach powiększone o koszty demontażu, 

montażu, transportu oraz cło inne tego typu opłaty bez względu na wiek sprzętu.  

 

5. Stawka i składka: 

Należy podać wysokość stawki dla 24 miesięcznego okresu rozliczeniowego a składka winna zostać 

naliczona od wartości podanych sum ubezpieczenia dla poszczególnych rodzajów mienia 

stanowiącego przedmiot ubezpieczenia. Natomiast poszczególne dokumenty potwierdzające 



zawarcie umowy Ubezpieczenia (polisy) będą wystawiane na okres 1 roku i będą uwzględniały 

aktualne wartości ubezpieczanego mienia. 

 

6. Franszyzy i udziały własne: 

Udziały własne 5% nie mniej niż 500 zł nie więcej niż 1.000 zł  

Franszyza redukcyjna zniesiona 

Franszyza integralna zniesiona 

 

7. Postanowienia dodatkowe: 

7.1. kradzież z włamaniem; 

7.2. rozbój 

7.3. dewastacja; 

7.4. upuszczenie, nieostrożność; 

7.5. szkody powstałe w trakcie transportu wykonywanego na terenie RP. 

 

8. Postanowienia dodatkowe – Klauzule: 

Do niniejszego ubezpieczenia zastosowanie będą miały następujące klauzule o treści 

zaproponowanej w rozdz. III Programu Ubezpieczenia:  

 klauzula prolongaty 

 klauzula ratalna 

 klauzula reprezentantów 

 klauzula automatycznego pokrycia i zmniejszenia wartości 

 klauzula miejsca ubezpieczenia 

 klauzula rozliczenia składek 

 klauzula terminu wykonania zobowiązania 

 klauzula zgłaszania szkód 

 klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie 

 klauzula likwidacji szkody i terminu wypłaty odszkodowania 

 klauzula kosztów dodatkowych 



 klauzula rzeczoznawców 

 klauzula warunków i taryf 

 klauzula przemieszczenia mienia 

 

 

4) 

UBEZPIECZENIE MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH 

 

1. Zakres ubezpieczenia: 

Ubezpieczenie typu „allrisk”. 

Sprzęt budowlany określony w umowie jest objęty ochroną ubezpieczeniową od wszelkich szkód 

materialnych (fizycznych polegających na utracie przedmiotu ubezpieczenia, jego uszkodzeniu lub 

zniszczeniu wskutek nagłej, nieprzewidzianej i niezależnej od Zamawiającego przyczyny, które nie 

zostało wyraźnie wyłączone w ogólnych warunkach ubezpieczenia lub jakichkolwiek postanowieniach 

dodatkowych. W szczególności ubezpieczenie obejmuje 

 

 w czasie wykonywania napraw, montaży, demontażu lub konserwacji 

 działanie człowieka, tj.: niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, 

świadome i celowe zniszczenie przez osoby trzecie, 

 działanie sił odśrodkowej 

 kradzież z włamaniem, 

 rozbój, 

 dewastacja. 

  

2. Przedmiot ubezpieczenia: 

Maszyny określone w załączniku C do niniejszej SIWZ. 

 

3. Suma ubezpieczenia: 



Wartość odtworzeniowa sprzętu bez VAT – zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik C  

do niniejszej SIWZ. 

 

4. System wypłaty odszkodowań: 

a. W przypadku szkody częściowej za wysokość szkody przyjmuje się i wypłaca odszkodowanie  

w wysokości kosztów poniesionych w celu przywrócenia uszkodzonego sprzętu  

do poprzedniego stanu zdatności do użytku; powiększone o koszty demontażu i ponownego 

montażu poniesione w celu wykonania napraw, koszty transportu uszkodzonego przedmiotu 

do naprawy. 

b. W przypadku szkody całkowitej za wysokość szkody przyjmuje się koszty nabycia sprzętu tego 

samego rodzaju lub o najbardziej zbliżonych parametrach powiększone o koszty demontażu, 

montażu, transportu z uwzględnieniem amortyzacji technicznej przedmiotu ubezpieczenia. 

 

5. Stawka i składka: 

Należy podać wysokość stawki dla 24 miesięcznego okresu rozliczeniowego a składka winna zostać 

naliczona od wartości podanych sum ubezpieczenia dla poszczególnych rodzajów mienia 

stanowiącego przedmiot ubezpieczenia. Natomiast poszczególne dokumenty potwierdzające 

zawarcie umowy Ubezpieczenia (polisy) będą wystawiane na okres 1 roku i będą uwzględniały 

aktualne wartości ubezpieczanego mienia. 

 

6. Franszyzy i udziały własne: 

Udziały własne 5% nie mniej niż 500 zł nie więcej niż 1.000 zł  

Franszyza redukcyjna zniesiona 

Franszyza integralna zniesiona 

 

7. Postanowienia dodatkowe – Klauzule: 

Do niniejszego ubezpieczenia zastosowanie będą miały następujące klauzule o treści 

zaproponowanej w rozdz. III Programu Ubezpieczenia:  

 klauzula prolongaty 

 klauzula ratalna 

 klauzula reprezentantów 

 klauzula automatycznego pokrycia i zmniejszenia wartości 



 klauzula miejsca ubezpieczenia 

 klauzula rozliczenia składek 

 klauzula terminu wykonania zobowiązania 

 klauzula zgłaszania szkód 

 klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie 

 klauzula likwidacji szkody i terminu wypłaty odszkodowania 

 klauzula kosztów dodatkowych 

 klauzula rzeczoznawców 

 klauzula warunków i taryf 

 klauzula przemieszczenia mienia 

 klauzula ubezpieczenia maszyn w czasie transportu (przemieszczania się) 

 
 

5) 

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ZWIĄZKU Z PROWADZONĄ DZIAŁALNOŚCIĄ I 

POSIADANYM MIENIEM 

 

1. Zakres ubezpieczenia: 

Ochrona ubezpieczeniowa ma obejmować odpowiedzialność cywilną, gdy w związku z faktycznie 

prowadzoną działalnością  lub posiadanym mieniem Zamawiającego w następstwie czynu 

niedozwolonego (odpowiedzialność deliktowa) oraz z tytułu odpowiedzialności za produkt 

wprowadzony do obrotu będzie zobowiązany, w myśl przepisów prawa, do naprawienia szkody 

osobowej  bądź szkody rzeczowej wyrządzonej osobie trzeciej. 

 

a) Przez szkodę osobową rozumie uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia oraz śmierć; 

b) Przez szkodę rzeczową rozumie się na uszkodzenie, zniszczenie oraz utratę rzeczy. 

 

Udzielana w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ochrona ubezpieczeniowa  

w odniesieniu do szkód majątkowych obejmuje straty, które poszkodowany poniósł (damnum 

emergens)  oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono (lucrum cessans). 

Dla szkód o charakterze niemajątkowym ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także zadośćuczynienie. 

 



2. Czasowy zakres odpowiedzialności: 

  – trigger loss occurance. 

 

3.Zakres ubezpieczenia: 

3.1.Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej; limit odpowiedzialności 500 000 zł. 

3.2.Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej kontraktowej; limit odpowiedzialności 500 000 zł. 

3.3.Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w skutek awarii bądź 

nieszczelności sieci wodnokanalizacyjnej lub cieplnej, w tym cofniecie się cieczy w systemach 

kanalizacyjnych. Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela 500 000 zł. 

3.4.Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy z tytułu wypadków przy pracy. Limit 

odpowiedzialności Ubezpieczyciela 250 000 zł. 

3.5.Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu odpowiedzialności za szkody w środowisku. 

Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela 250 000 zł. (w przypadku OC za szkody w środowisku 

naturalnym objęte są tylko zdarzenia nagłe, niezamierzone ani nieprzewidziane przez 

Zamawiającego). 

3.6.Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu odpowiedzialności za szkody w środowisku 

związane z prowadzeniem Składowiska odpadów komunalnych w Ziemiełowicach (wymagane przez 

Urząd Marszałkowski przy działalności gospodarczej związanej z wydaniem decyzji tj. pozwolenia 

zintegrowanego). Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela 150 000 zł. 

3.7.Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za produkt. Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela 

500 000 zł. 

3.8.Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody w mieniu ruchomym oraz nieruchomościach 

będących we władaniu Zamawiającego  na podstawie stosunków cywilnoprawnych. Limit 

odpowiedzialności 500 000 PLN. 

3.9.Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez Podwykonawców 

Zamawiającego (z prawem do regresu). Limit odpowiedzialności 500 000 zł. 

3.10.Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z niewykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem czynności związanych z zimowym utrzymaniem czystości dróg i chodników 

wykonywanych na zlecenie zarządcy dróg w oparciu o zawartą umowę. Limit odpowiedzialności  

250 000 zł. 

3.11.Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z przeniesieniem chorób zakaźnych  

i zakażeń. Limit odpowiedzialności 500 000 zł. 

3.12.Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu szkód wyrządzonych przez pojazdy 

wolnobieżne nie podlegające ubezpieczeniu obowiązkowemu. Limit odpowiedzialności 250 000 zł. 



3.13.Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywaniem prac społecznie 

użytecznych przez osoby skazane i skierowane do Zamawiającego w celu wykonania pracy społecznie 

użytecznej, podczas wykonywania tej pracy. Limit odpowiedzialności 50.000,00 zł. 

 

4.Składka i stawka: 

Należy podać cenę (składkę) za ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za okres 24 miesięcy. 

Dokumenty potwierdzające zawarcie umowy (polisa) będą wystawiane na okres 1 roku. 

 

 

5.Franszyzy i udziały własne: 

5.1. Dopuszczalna franszyza redukcyjna 500 zł – dotyczy wyłącznie szkód rzeczowych. 

5.2. Udziały własne i franszyza integralna zniesiona. 

5.3. Dla ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pracodawcy z tytułu wypadków przy pracy 

odszkodowanie będzie wypłacane jako nadwyżka ponad kwotę stanowiącą świadczenie wypłacane 

osobom uprawnionym na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 października 2002 r. 

o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. 

 

6. Suma gwarancyjna: 

Globalna suma gwarancyjna wynosi 500.000,00 PLN (na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 

ubezpieczenia). 

 

7. Zakres terytorialny: 

Rzeczpospolita Polska 

 

8. Postanowienia dodatkowe i warunki szczególne: 

Jeżeli ogólne / szczególne warunki ubezpieczenia (wzorce umowne) stosowane przez 

Ubezpieczyciela: 

8.1.  Przewidują wyłączenie odpowiedzialności za szkody spowodowane rażącym niedbalstwem 

Zamawiającego lub osób, za które ponosi odpowiedzialność nie będzie ono miało zastosowania  

na potrzeby niniejszej umowy ubezpieczenia. 

 



9. Klauzule dodatkowe: 

Do niniejszego ubezpieczenia zastosowanie będą miały następujące klauzule o treści 

zaproponowanej w rozdz. III Programu Ubezpieczenia:  

 klauzula prolongaty 

 klauzula ratalna 

 klauzula rozliczenia składek 

 klauzula terminu wykonania zobowiązania 

 klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie 

 klauzula reprezentantów 

 klauzula warunków i taryf 

 

II. Informacje dodatkowe pozwalające oszacować ryzyko: 

1. Rodzaj prowadzonej działalności: wodociągowa i kanalizacyjna, gospodarka odpadami, 

roboty budowlane, utrzymanie zieleni, zimowe utrzymanie dróg i chodników, i inne.  

Numery PKD 2007 działalności, która ma podlegać ubezpieczeniu: 
33.11.Z,33.12.Z,33.17.Z,33.19.Z,33.20.Z,35.11.Z,35.12.Z,35.13.Z,35.14.Z,35.30.Z,36.00.Z,37.00.Z,3

8.11.Z,38.12.Z,38.21.Z,38.22.Z,38.31.Z,38.32.Z,39.00.Z,41.10.Z,41.20.Z,42.21.Z,42.91.Z,42.99.Z,42

.11.Z,43.11.Z,43.12.Z,43.21.Z,43.22.Z,43.29.Z,43.31.Z,43.39.Z,43.91.Z,43.99.Z,46.69.Z,46.77.Z,46.

90.Z,47.19.Z,49.39.Z,49.41.Z,52.10.B,68.20.Z,68.32.Z,71.12.Z,71.20.B,77.12.Z,77.21.Z,77.39.Z,81.

10.Z,81.21.Z,81.29.Z,81.30.Z,82.19.Z,82.99.Z,93.11.Z, 93.13.Z. 

2. w ramach prowadzonej działalności w ramach grupy 42 PKD – Zamawiający prowadzi 

działalności tylko w zakresie związanym z wykonywanymi pracami w ramach sieci  wodno-

kanalizacyjnych oraz sanitarnych 

 

3. Ilość osób zatrudnionych: na umowę o pracę 137 osób.  

4. Przychody  

- za 2014 r.: 18 764 485,46 zł 

- za rok 2015: 19 118 452,75 zł 

- za rok 2016: 20 603 266,25 zł 

- planowany obrót za rok 2017: 20 249 663,52 zł. 

 



5.  Wysokość osiąganych przychodów procentowo, dla poszczególnych, wiodących rodzajów 

działalności: 

       - działalność wodno-kanalizacyjna 74 % 
       - gospodarka odpadami 18 % 
       - utrzymanie zieleni 1 %  
       - letnia i zimowe oczyszczanie ulic 1 % 
       - pozostałe usługi (w tym budowlane) 6% 

 
6. Łączna powierzchnia  dróg, których zimowe utrzymanie w ramach zawartych umów 

powierzono Zamawiającemu - 157 788 m2. 

7. Łączna powierzchnia chodników, których zimowe utrzymanie w ramach zawartych umów 

powierzono Zamawiającemu - 20 316 m2 plus 260 m2 przystanków autobusowych 

 

8. Potencjalnymi nabywcami wytwarzanego dobra są: ludność, zakłady przemysłowe, instytucje 

użyteczności publicznej i inni odbiorcy. 

  

9. Klasa odporności p. poż. ubezpieczanych budynków i budowli 

I klasa – budynki i budowle, w których konstrukcja nośna i ściany zewnętrzne wykonane są  

z materiałów niepalnych, pokrycie dachowe wykonane jest z materiałów niepalnych i trudno 

zapalnych, takie jak blacha, dachówka, eternit, beton, szkło, płyty warstwowe, tworzywa chemiczne 

lub papa ułożona na podłożu niepalnym.  

Budynki zgłoszone do ubezpieczenia są w I klasie odporności p.poż. 

 

Budynki są regularnie kontrolowane pod względem ochrony przeciwpożarowej, jak również 

podlegają przeglądom budowlanym zgodnie z zapisami art. 62 ustawy prawo budowlane.  

 

10. INFORMACJA O SZKODOWOŚCI: 

 

Załącznik nr 1 przedstawia szkodowość sporządzoną dla Spółki Zakład Wodociągów i Usług 

Komunalnych EKOWOD w Namysłowie. 

 

 

 

 

 



III. KLAUZULE -  wyjaśnienie treści klauzul: 

 

Zakres umowy przewidziany w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia w ramach 

poszczególnych zadań winien być zmodyfikowany i doprecyzowany klauzulami wymienionymi 

poniżej: 

 

1. KLAUZULA PROLONGATY 

 

1. Brak opłaty składki ubezpieczeniowej bądź którejkolwiek jej raty pomimo upływu terminu jej 

płatności nie może być podstawą do wypowiedzenia/odstąpienia Ubezpieczyciela od umowy ani 

skutkować brakiem/wygaśnięciem ochrony ubezpieczeniowej lub ustaniem odpowiedzialności. 

2. W takim wypadku Ubezpieczyciel zobowiązany jest wyznaczyć kolejny, nie krótszy niż 7-dniowy, 

termin do uiszczenia składki bądź jej raty, powiadamiając o tym Zamawiającego na piśmie,  

z podaniem sankcji w przypadku braku zapłaty składki w wyznaczonym terminie przewidzianej  

w przepisach prawa. 

3. Wypowiedzenie/odstąpienie od umowy bądź wygaśnięcie ochrony/ustanie odpowiedzialności jest 

możliwe dopiero począwszy od dnia następującego po upływie dodatkowego terminu płatności 

składki bądź jej raty, o ile do dnia poprzedniego włącznie nie nastąpiło obciążenie rachunku 

bankowego Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że brak opłacenia kolejnej raty składki w wyznaczonym 

terminie, o którym mowa w ust. 2 może skutkować wyłącznie ustaniem odpowiedzialności 

Ubezpieczyciela.  

4. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela powstaje na nowo najpóźniej z chwilą uznania jego rachunku 

kwotą zaległej składki. 

 

2.  KLAUZULA RATALNA 

W przypadku rozłożenia płatności składki na raty, z chwilą uznania przez Ubezpieczyciela roszczenia  

z tytułu szkody objętej ubezpieczeniem, Zamawiający nie może zostać zobowiązany  

do natychmiastowego uregulowania pozostałej do zapłacenia części składki. Jednocześnie  

z wypłacanego odszkodowania nie zostanie potrącona kwota odpowiadająca wysokości 

nieopłaconych jeszcze rat składki (raty niewymagalne), które płatne będą zgodnie z harmonogramem 

określonym w umowie ubezpieczenia. 

 

 



3. KLAUZULA REPREZENTANTÓW  

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień zawartych w SIWZ oraz 

Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel jest wolny  

od odpowiedzialności za szkody powstałe z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa wyłącznie, gdy 

szkody zostały wyrządzone przez reprezentantów Zamawiającego. Dla celów niniejszej umowy  

za reprezentantów Zamawiającego uważa się: Członków Zarządu, Prokurentów, Członków Rady 

Nadzorczej. Za szkody powstałe z wyniku rażącego niedbalstwa osób nie będących reprezentantami 

Zamawiającego, Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność. 

W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek niniejsze postanowienia stosuje się 

odpowiednio do Zamawiającego. 

 

4. KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA I ZMNIEJSZENIA WARTOŚCI 

1. Ubezpieczyciel obejmie automatyczną ochroną ubezpieczeniową nowo nabyte mienie lub wzrost 

wartości mienia wskutek modernizacji, inwestycji itp. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna 

się z dniem ukończenia modernizacji lub inwestycji, z dniem przyjęcia składnika mienia do ewidencji, 

bądź też z dniem przejścia na ubezpieczone ryzyka przypadkowej utraty (zniszczenia, uszkodzenia)  

w zależności, która z powyższych sytuacji zajdzie wcześniej. 

2. W przypadku wyczerpania limitu automatycznego pokrycia nadwyżka wartości zostanie objęta 

ochroną na warunkach określonych w umowie ubezpieczenia, na wniosek Zamawiającego, za zgodą 

Ubezpieczyciela. 

3. W przypadku, gdy wartość mienia w okresie ubezpieczenia ulegnie zmniejszeniu, np. wskutek 

zbycia, likwidacji bądź obniżenia wartości składnika mienia, Ubezpieczyciel dokona rozliczenia składki 

stosując odpowiednio zasady określone dla rozliczenia wzrostu wartości mienia.  

Roczny limit automatycznego pokrycia:  

1.000.000,00 PLN (ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych ), 

500.000,00 PLN (ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych), 

50.000,00 PLN (ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk) 

Terminy zgłaszania: 60 dni 

Płatność składki: z początkiem nowego kwartału 

 

5. KLAUZULA MIEJSCA UBEZPIECZENIA 

Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie umowy ubezpieczenia rozszerzona zostaje  

na wszystkie dowolne miejsca na terenie Polski, gdzie znajduje się ubezpieczone mienie.  



 

6. KLAUZULA ROZLICZENIA SKŁADEK 

Wszelkie płatności powstałe na tle niniejszej umowy ubezpieczenia (wynikające w szczególności  

z konieczności dopłaty składek, zwrotu składek oraz innych rozliczeń) dokonywane będą w systemie 

pro rata za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej. 

 

 

7. KLAUZULA TERMINU WYKONANIA ZOBOWIĄZAŃ 

We wzajemnych rozliczeniach wynikających z niniejszej umowy, termin płatności uważa się  

za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku bankowego dłużnika na rzecz wierzyciela nastąpiło 

najpóźniej w ostatnim dniu terminu. 

 

8. KLAUZULA WARUNKÓW I TARYF 

W przypadku doubezpieczenia, uzupełniania lub podwyższania sumy ubezpieczenia (gwarancyjnej) 

bądź limitu odpowiedzialności w okresie ubezpieczenia, zastosowanie mieć będą warunki umowy 

oraz stopy składek (stawki) nie mniej korzystne dla Zamawiającego niż obowiązujące w umowie 

ubezpieczenia. 

 

 

9. KLAUZULA ZGŁASZANIA SZKÓD 

1. Zamawiający zobowiązany jest, niezwłocznie, nie później jednak niż 7 dni od daty powstania 

szkody lub powzięcia o niej wiadomości zawiadomić Ubezpieczyciela o szkodzie. 

2. Zamawiający ma obowiązek pozostawić bez zmian miejsce szkody do czasu przybycia 

przedstawiciela Ubezpieczyciela, chyba, że zmiana jest niezbędna w celu zabezpieczenia mienia 

pozostałego po szkodzie, zmniejszenia szkody lub gdy grozi to zatrzymaniem procesu produkcyjnego 

lub zakłóceniem pracy przedsiębiorstwa; Ubezpieczyciel nie może się powoływać na to 

postanowienie, jeżeli nie dokonał oględzin w terminie 3 dni roboczych od daty zawiadomienia  

go o szkodzie. Zamawiający może wcześniej przystąpić do usunięcia szkody za zgodą Ubezpieczyciela. 

3. Jeżeli koniec terminu obliczonego zgodnie z powyższymi zasadami przypada w sobotę lub w dzień 

ustawowo wolny od pracy, przedłuża się on do pierwszego dnia roboczego jaki następuje po tym 

dniu. 

 

 



10. KLAUZULA NIEZAWIADOMIENIA W TERMINIE O SZKODZIE 

1. Sankcje wynikające z SIWZ i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (OWU) wynikające  

z niezawiadomienia Ubezpieczyciela o szkodzie w przewidzianym terminie mają zastosowanie 

wyłącznie w sytuacji, kiedy niezastosowanie się do zapisów umowy miało wpływ na ustalenie zakresu 

odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub wysokości należnego odszkodowania. 

 

11. KLAUZULA LIKWIDACJI SZKODY I TERMINU WYPŁATY ODSZKODOWANIA 

1. Ubezpieczyciel winien ciągu 3 dni roboczych od daty rejestracji zgłoszenia dokonać miejsca 

oględzin szkody. Jeżeli powyższy obowiązek nie będzie możliwy do spełnienia we wskazanym okresie 

Ubezpieczyciel zawiadomi o tym fakcie niezwłocznie obsługującego umowę brokera lub 

Zamawiającego. Ubezpieczyciel wyznaczy nową datę dokonania oględzin jednak okres oczekiwania 

na rzeczoznawcę nie będzie dłuższy niż 7 dni od dnia zarejestrowania szkody. 

2. Ubezpieczyciel wypłaci należne odszkodowanie w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wszystkich 

dokumentów i informacji, które są niezbędne do wyjaśnienia okoliczności i zakresu powstałej straty  

z zastrzeżeniem ust. 3 klauzuli 

3. Ubezpieczyciel jest zobowiązany wypłacić bezsporną część odszkodowania w okresie 30 dni od 

daty rejestracji szkody. 

4. Jeżeli koniec terminu obliczonego zgodnie z powyższymi zasadami przypada w sobotę lub w dzień 

ustawowo wolny od pracy, przedłuża się on do pierwszego dnia roboczego jaki następuje po tym 

dniu. 

12. KLAUZULA KOSZTÓW DODATKOWYCH 

Ubezpieczyciel pokrywa uzasadnione i poniesione koszty, o których mowa poniżej: 

1. koszty zabezpieczenia Zamawiającego mienia przed szkodą w przypadku bezpośredniego 

zagrożenia wystąpienia zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia – w granicach sumy 

ubezpieczenia, 

2. koszty związane z ratunkiem Zamawiającego i dotkniętego szkodą mienia, mające na celu 

niedopuszczenie do zwiększenia strat – w granicach sumy ubezpieczenia, 

3. koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu części 

niezdatnych do użytku, w tym wyburzania i odgruzowywania  

– w granicach sumy ubezpieczenia, w wysokości nie przekraczającej 10% szkody 



4. zwiększone koszty odtworzenia maszyn, urządzeń lub ich elementów wykonanych na specjalne 

zamówienie, powstałe w wyniku trudności z ich ponownym zakupem, odbudową, naprawą, 

montażem  

– w granicach sumy ubezpieczenia, w wysokości nie przekraczającej 10% szkody 

5. koszty pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych i dniach wolnych od pracy oraz frachtu 

ekspresowego (za wyjątkiem lotniczego), pod warunkiem, że takie koszty są poniesione w związku  

ze szkodą za którą Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność na mocy postanowień umowy 

– w granicach sumy ubezpieczenia, w wysokości nie przekraczającej 10% szkody 

Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 i 2, Ubezpieczyciel pokrywa bez względu na wynik działań 

zabezpieczających i ratowniczych. 

 

13. KLAUZULA RZECZOZNAWCÓW 

1. W ramach odszkodowania Ubezpieczyciel dodatkowo pokryje konieczne i uzasadnione koszty 

rzeczoznawców poniesione przez Zamawiającego, związane z ustaleniem zakresu i rozmiaru szkody 

do limitu 100.000,00 zł. Zatrudnienie rzeczoznawcy wymaga zgody Ubezpieczyciela. 

 

14. KLAUZULA ZASADY PROPORCJI (KLAUZULA LEEWAY) 

1. W przypadku ubezpieczenia mienia wg wartości odtworzeniowej odszkodowanie zostanie 

pomniejszone w takim stosunku, w jakim suma ubezpieczenia danego przedmiotu pozostaje do jego 

wartości odtworzeniowej w dniu szkody, jeżeli w dniu szkody wartość odtworzeniowa przekroczy 

120% zgłoszonej sumy ubezpieczenia.  

 

15. KLAUZULA PRZEMIESZCZENIA MIENIA  

1. Ochrona ubezpieczeniowa zostaje zachowana mimo przeniesienia przedmiotu Ubezpieczenia 

pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Zamawiającego – dotyczy również jednostek nowo 

powołanych w lokalizacjach zgłoszonych do Ubezpieczyciela.  

 

16. KLAUZULA UBEZPIECZENIA MASZYN W CZASIE TRANSPORTU (PRZEMIESZCZANIA SIĘ) 

Ochrona ubezpieczeniowa jest zachowana także w trakcie przewożenia bądź przemieszczania się 

maszyn pomiędzy lokalizacjami lub miejscami wykonywania prac. 

 

 



 

Uwaga! Zamawiający dopuszcza zmianę przedstawionych treści klauzul.  Zaproponowane przez 

Ubezpieczyciela zapisy nie mogą jednak ograniczać proponowanego przez Zamawiającego zakresu 

ochrony ubezpieczeniowej.  

 

 


